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  Maandag 26 november 19.30 Boschveldoverleg BBS OBB
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De bomen krijgen alweer de herfstkleuren zoals hier bij het pleintje aan de Copernicuslaan                 Foto: Alfred Heero-
ma
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De schoenen van Lise Brunt
Wij zijn weer eens te gast in het veelzijdige Boschveld Ambachtcentrum (BAC) dat
veel bijzondere ambachtsmensen herbergt. Dit keer zijn we bij Lise Brunt. Lise
leert je in zes weken schoenen maken. "Wil je zelf schoenen maken, of je eigen
pumps ontwerpen, bij mij kan het", aldus Lise.   

Lise heeft het vak geleerd aan de Footwear Design School in Arnhem en het Am-
bachtelijk Schoenmaken aan de DHTA (voorheen SVGB). "Daar heb ik de perfecte
basis gelegd om als schoenenontwerper en -maker aan de slag te gaan. Ik heb
schoenen ontworpen voor onder andere H&M in Stockholm en OAT Shoes in Am-
sterdam. Daar leerde ik naast de artistieke kant ook commercieel en toegankelijk
ontwerpen. Later heb ik me meer gefocust op prototyping, onder andere voor de
Bijenkorf. In deze periode leerde ik ook workshops geven. Ik voelde dat dit goed bij
me paste. Met de start van een eigen studio zag ik kans dit verder te ontwikkelen.
Nu geef ik naast mijn werk als ontwerper workshops aan mensen die eens iets over
schoenmaken willen leren en hun eigen schoenen willen maken, willen ervaren hoe
leuk het is met leder te werken of die gewoon op zoek zijn naar een leuke en crea-
tieve manier om met elkaar tijd door te brengen. Wil je zelf schoenen maken, of je
eigen pumps ontwerpen: bij mij kan het. Daarnaast kan ik in opdracht ook schoe-
nen op maat maken, of je bijvoorbeeld helpen om de perfecte laars te vervaardigen.
Samen iets maken en anderen begeleiden in hun creatieve proces geeft mij veel
energie.” 

Iemand die bij Lise een workshop volgde zei: "Interessant, gezellig, leerzaam, in-
tensief, dat vond ik de cursus. Ik heb veel geleerd, van het tekenen van het pa-
troon, het maken van een lederen binnen- en buitenzool tot het naaien van het leer.
Lise is een gezellige en geduldige lerares. Op een creatieve plek heb ik heel veel
nieuwe handelingen geleerd. Ik ben supertrots op mijn zelfgemaakte paar laarzen
en ik krijg veel leuke reacties van mijn omgeving. Ik ga nu proberen thuis net zulke
laarsjes te maken voor mijn dochters, zij vonden ze fantastisch!"

Nu is Lise vooral bezig met babyschoenenworkshops, daar is veel vraag naar. "Ik
geef ook les in Drunen in de Alep. Via Facebook probeer ik mensen hiervoor warm
te maken, maar er zijn ook mensen die mij benaderen. Die komen dan met een
groepje vriendinnen of met zussen. Er komen ook mensen die elkaar niet kennen,
da's ook leuk. De babyschoenenworkshop duurt drie uur. Het is een les waar maxi-
maal zes deelnemers aan mee kunnen doen. We beginnen met patronen maken en
kleine dingen aanpassen. Na drie uur zijn de schoentjes klaar en meteen bruikbaar.
Voor hun eigen of andere kinderen te maken."

"Het Ambachtcentrum is een goede plek voor mij, de sfeer is prima. Kijk, als je een
mooi winkeltje wil moet je niet in het BAC gaan zitten. Hier is het echt ambachtelijk,
er werken allemaal mensen die iets moois willen maken. We inspireren elkaar. Het
BAC is inmiddels een onderdeel van de stad, vlakbij het station. Mensen die hier
werken hechten meer waarde aan een mooie product en minder aan het commer-
ciële aspect. Met mijn schoenen kun je twintig jaar vooruit. Is de zool versleten dan
zet ik er gewoon een nieuwe zool onder.” 
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Lise Brunt ontwerpt schoenen en geeft hier ook workshops over



Tekst: George van der Zande
Foto: Michael Bögels

Musical Pleisketier, werk in uitvoering
Het Paleiskwartier is geen bruisende wijk, er gebeurt niet veel. Maar daar komt nu verandering in, want bij Paleiskwartierbewoon-
ster Klazien Laansma is een idee geboren voor een musicalproductie. Een pittige opgave, maar met steun van theaterdier Janne-
ke Franke gaat dat vast lukken. De beide dames zijn in ieder geval enthousiast en hebben er veel zin in. 

Klazien: "Het Paleiskwartier bestaat inmiddels 25 jaar, maar het
is wel een wijk die een beetje als los zand aan elkaar hangt. In
die context vroeg de gemeente aan de wijkraad om wat meer te
doen aan de sociale cohesie. Toen is bij mij het idee ontstaan
om een musical te maken."

Een hele uitdaging, toch? 
"Zeker, maar ik heb inmiddels veel informatie ontvangen van de
verschillende Verenigingen Voor Eigenaren (VVE) over het wel
en wee in de buurten dat ik kan gebruiken in de musical. Ik heb
veel leuke anekdotes gehoord waarvan ik dacht: daar zit wel
een verhaal in. Het moet zo'n beetje een 'Ja zuster, Nee zuster'
verhaal worden. Het gaat onder meer over mensen die iets wil-
len aan- of verbouwen. Dat is vaak al een hele klus, want je
moet altijd rekening houden met andere mensen. Kortom, er is
altijd een spanningsveld tussen eigen belangen en gezamenlij-
ke belangen. Dat kan tot hilarische momenten leiden zoals je
die weleens hoort bij de Rijdende Rechter. Heel herkenbaar al-
lemaal. Maar het gaat ook over het parkeren in de wijk, lawaai-
overlast van bijvoorbeeld het treinverkeer of van festivals of
hondenpoep in de garage. Het is allemaal klein leed dat we op
een grappige manier willen gaan uitbeelden." 

Duiventil
"Er wonen in Paleiskwartier veel mensen die van buiten Den
Bosch komen. Mensen die je nooit ziet, mensen die er tijdelijk
wonen. Het Paleiskwartier is ook best een duiventil. O ja, in ie-
der complex is wel een wietkwekerij geweest. Dat wordt altijd
toegeschreven aan de wat mindere wijken. Tsja, dat zou je niet
verwachten in het toch deftige Paleiskwartier. Ook typisch Bos-
sche gewoontes worden erin verwerkt. En carnaval is ook een
thema. Hoe vier je dat? We gaan een carnavalslied maken dat
over de regels van carnaval vieren gaat. Hoe integreer je in het
Bossche carnaval. Het liedje heet: 'carnaval kan best halal'. Het
Pleisketier is best leuk bezig’!"

Rolverdeling
"Wat voor rol gaat Janneke vervullen?"
Klazien: "Janneke is een theatermens. Haar laatste productie
vond ik heel mooi en spannend. Ze heeft veel ervaring met re-
gisseren. Ik dacht meteen: die moet ik erbij hebben." 
Janneke: "Ik ga de spelregie voeren. Nee, ik ga geen muziek
maken, dat gaat Arjan van Baest doen. Hij wordt ook de dirigent
van het koortje. Inmiddels hebben we een kern van zo'n twintig
mensen die mee gaan doen en daar zullen nog wel studenten
van de theateropleiding van het KW1c bijkomen. De bedoeling
is dat ook het naaiatelier van de Copernikkel erbij wordt betrok-
ken. En misschien schuift in een later stadium de Wereldkeu-
ken nog aan." 

De vloer op
O ja, Klazien kan nog wel vrijwilligers gebruiken die de handen
uit de mouwen willen steken en mensen die muziek kunnen
maken: blazers, klarinettisten en slagwerkers oftewel een heel
muziekorkest. "Binnenkort starten we met de repetities en vol-
gend najaar gaan we de vloer op." 
"Waar?" 
"Dat verklappen we nog niet. Maar we gaan er een mooie pro-
ductie van maken. Beloofd is beloofd!"
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Klazien Laansma en Janneke Franke werken aan een musical over het Paleiskwartier



Tekst en foto: Perla van Kessel

Binnen bij de Boschvelder
De Buurtkrant komt met een nieuwe rubriek:
Binnen bij de Boschvelder. Wij zijn benieuwd
wie er achter de gevels in de wijk wonen. Daar-
om willen we graag komen 'spieken' en verha-
len horen van onze buurtgenoten. Wat heeft
hen hier gebracht? Wonen ze hier al lang of
nog maar kort? Voelen ze zich hier thuis of
soms niet zo? Om het spits af te bijten hier al-
lereerst mijn eigen verhaal.

Dit voorjaar ben ik ingetrokken bij mijn vriend
Roel in zijn appartement aan de Marconistraat.
Ik werk parttime als ontwerper bij een modebe-
drijf en daarnaast als freelance fotograaf. Roel
is grafisch ontwerper en werkt op freelance ba-
sis vanuit ons appartement en de Gruyter Fa-
briek. 

Van een drukke wijk in Rotterdam verhuisde ik
naar het rustige Boschveld. Dat vond ik gelijk
een verademing. Kinderen spelen op straat en
men zegt elkaar vaak gedag. Een rustige, ruim-
telijke wijk en toch zo dicht bij de stad en het
station. Dat vond ik perfect. Ik weet inmiddels
al goed mijn weg te vinden naar de buurtyoga,
Sonay en de worstenbroodjesbakker. Ook over de bewoners
ben ik te spreken. Toen ik hier de eerste keren kwam viel het
me gelijk al op dat er allerlei soorten mensen wonen: oud, jong,
gezinnen, singles, kaaskoppen, tropische figuren, eco-lovers,
hangjongeren, het is er allemaal. Zo'n mix is volgens mij super
waardevol en interessant.

Roel vindt het leuk aan de wijk dat er allerlei dingen worden ge-
organiseerd die je normaal gesproken in een dorp zou verwach-
ten. "Zelf ga ik niet altijd naar die evenementen, maar het is wel
goed voor de sfeer in de buurt."  Roel woont zelf nu 5 jaar in
Boschveld en merkt op dat de wijk positief aan het veranderen
is in deze jaren. Dat Roel het over verandering heeft is niet zo
vreemd. Door het raam aan de achterkant van ons apparte-

ment, kijken Roel en ik namelijk op de bouwwerkzaamheden
die momenteel gaande zijn in Hart van Boschveld, waar toeval-
lig ook vrienden van ons gaan wonen. Ook ons eigen apparte-
ment is onlangs helemaal opgeknapt bij de renovatie van de
portiekwoningen. Op een gegeven moment hoorden we zowel
in ons eigen huis als erachter veel geboor.

Sinds de vorige editie maak ik deel uit van de redactie van de
Buurtkrant. Met deze rubriek wil ik mijn buurtgenoten leren ken-
nen en het lijkt me mooi als buurtgenoten elkaar zo ook een
beetje leren kennen. Ik wil fijne mensen mooi in beeld brengen,
maar het gaat vooral om jouw verhaal. Iedereen is geschikt en
iedereen is interessant! Mogen wij binnenkort ook bij jou binnen
komen kijken? Stuur dan een mailtje naar: 
buurtkrant@stadsnieuwsdenbosch.nl
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Roel woont al vijf jaar in Boschveld

Perla weet haar weg in Boschveld steeds beter te vinden



                      Het begint bij mij
Wil jij ook leren om op een positieve manier en met
zelfvertrouwen je kinderen op te voeden? Lees dan
snel verder…

Mijn naam is Shivana Eduards en ik ben werkzaam als Buurt-
vrouw in de wijk Boschveld en Deuteren samen met mijn colle-
ga Mieke Haggenburg. Naast Buurtvrouw kan ik ook groepstrai-
ningen verzorgen van het programma ‘Het Begint Bij Mij’. De
training gaat over het opvoeden van kinderen, maar in plaats
van te vertellen hoe je jouw kinderen moet opvoeden, ga je zelf
ontdekken wat jij belangrijk vindt om je kind(eren) te leren. De
training is niet moeilijk, maar vooral leuk en leerzaam.  We
doen veel oefeningen en praten met elkaar. Andere ouders zeg-
gen na de training meer zelfvertrouwen en een betere band met
hun kinderen te hebben.

Zelf heb ik de training ook gevolgd en ik ervaar nog steeds de
positieve gevolgen ervan. Ik heb geleerd om mijn gevoelens be-
spreekbaar te maken, ik ben zelfverzekerder geworden en durf
mijn dromen na te jagen. Het mooie aan het programma vind ik
dat je zin krijgt om alles wat je leert, meteen thuis toe te pas-
sen. Je wordt dan trots op jezelf omdat je zelf de stap hebt ge-
zet en het je lukt om patronen te doorbreken en op te komen
voor wat je echt belangrijk vindt in je leven. Kortom, een hele
mooie, leerzame, positieve training die ik iedereen gun om te
volgen. 
Ben je nieuwsgierig naar de training en woon je in Boschveld of
Deuteren, bel mij dan op telefoonnummer 06 – 2131 9373 of
stuur een mailtje naar mij via
s.eduards@buurtmanbuurtvrouw.nl. Ik zou het geweldig vinden
als we met een mooie groep kunnen starten, want VERANDE-
RING dat begint bij ons! Extra informatie kun je vinden op de
website www.hetbegintbijmij.nl, De training bestaat uit zes bij-
eenkomsten. De eerste trainingsdag start op vrijdag 5 oktober
van 9.00-12.00 uur in de oude pastorie aan de Edisonstraat
wanneer er voldoende aanmeldingen zijn. Ik hoop je dan te zien!

Tekst:  Hannie
Foto:  Theo Prins
 

En ze leefden nog lang en gelukkig...!
Misschien heb je er iets van gezien? Het was
feest aan de Edisonstraat. Aan de zeer waarde-
volle bomen en in de glazen KAS hangen nog de
hoepels met kleurige linten.
Op Burendag,  zaterdag 22 september, heeft de
vereniging Bewust Wonen Werken Boschveld ge-
vierd dat het project af is. Daarvoor hadden ze
alle zakelijke contacten uitgenodigd die getrak-
teerd werden op een heuse talkshow met gast-
heer die initiatiefnemers bevroeg, mensen uit de
bouwperiode aan de tand voelde en speurde naar
het woongenot bij de huidige bewoners. 
De pubers van het project zorgden, uitgedost als
barpersoneel, voor de drankjes.
Samen met familie en vrienden die mee mochten
delen in de feestvreugde werd er in de tuin een
prachtig toneelspel opgevoerd onder begeleiding
van saxofoon en met een verteller. Deze officiële
openingshandeling werd afgesloten door het ont-
rollen van kleurige vaandels met daarop mensfi-
guren en de woorden: "En ze leefden nog lang en
gelukkig."
Daarna konden de genodigden genieten van een
heerlijk, vegetarisch buffet, gemaakt door de We-
reldkeuken. Tot laat in de avond werd er gedanst op muziek van de band Power to the Pipo.
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Tekst, foto en afbeelding: 
Shivana Eduards

Ondanks de regen een geslaagde Burendag bij nieuwe bewoners

Buurtvrouw Shivana



Tekst: Liesbeth van Malsen
Foto: Michael Bögels

Bouwrijp maken
Volgens plan zal in het najaar van 2018 begonnen worden
met de bouw van de huizen achter het appartementen-
complex Copernicuslaan.

Natuurlijk begin je dan eerst met de werkzaamheden on-
der de grond en met name het vernieuwen en aanleggen
van nieuwe afvoerbuizen.

Begin september werd ermee begonnen, volgens af-
spraak. Zoals afgesproken had de gemeente een informa-
tiebrief naar de omwonenden gestuurd. Het was zo'n beet-
je in de warmste week van dit jaar, temperaturen van bo-
ven de 30 graden.

Borden en hekken werden geplaatst en men begon in de
felle zon te graven, wel 4 meter diep. Respect hoor, petje
af voor deze werkmensen.

De mensen van aannemer Roy Verstegen, die deze klus
mochten klaren, hebben rekening gehouden met de groep
mensen met een beperking die hier wonen, de meeste zijn
rolstoelgebruikers. Het lag namelijk net bij hun helemaal
open. Bovendien kunnen zij nergens anders hun woon-
complex in of uit en meestal maken zij ook nog gebruik
van de taxibus die in de buurt moet komen.

Tijdens de werkzaamheden werden er dan ook steeds op-
rij-platen neergelegd waar ze overheen konden. Soms
mocht alles een beetje verhoogd of opgeschoven worden.
Dat was geen probleem, het gebeurde gewoon allemaal.

Na een dag of veertien was voor de ingang de klus ge-
klaard. De straatstenen kwamen er weer in, het werd op-
geruimd en eerlijk is eerlijk, alles ziet er veel beter uit dan
ervoor, omdat er toen een weg lag met een 'bolling', waar
de cliënten met een rolstoel moeilijk overheen kwamen.

Over deze fase is iedereen wel tevreden, hopelijk over het
vervolg in de toekomst ook.
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                           Bloemschikken in De Westhoek          

Eens in de 14 dagen wordt een gedeelte van De Westhoek aan de
Van Leeuwenhoekstraat 2, voor een paar uur letterlijk in de bloe-
metjes gezet.
Onder leiding van Bets van Schijndel en met hulp van Antoinette
van Gulik vindt er dan Bloemschikken plaats voor 55-plussers.

Bets is een creatieve vrijwilligster, die het ook nog eens fijn vindt
om haar kennis van deze hobby met anderen te delen. Er wordt
gewerkt met aardewerken bakjes, schaaltjes, borden, steekschuim
(oasis), appelblad, gipskruid, fatsia-blad en natuurlijk met kleurrijke
en verse bloemen van het seizoen. Vooral op dat laatste let Bets
nauwkeurig, want dan kunnen de mensen thuis nog lang plezier
van hun bloemstukjes hebben. Ten tijde van ons bezoek waren het
rozen waarmee gewerkt werd. En de bloemstukken waren ditmaal
zo'n 30 centimeter breed en 25 centimeter hoog. Echt wel iets om
mee voor de dag te komen. 

Op de planning staan verschillende stijlen van bloemsierkunst, zo-
als bijvoorbeeld een Biedermeier, een hartvorm, een tafelstukje of
een kerststuk.   
Mensen die mee willen doen zijn van harte welkom, want er zijn
nog enkele plaatsen vrij.

De eerstvolgende keer bloemschikken is op woensdag 10 oktober
van 13.00 tot 15.00 uur en zo verder om de veertien dagen.
De bijdrage is € 10 per keer, waarmee dan alles betaald is: bloe-
men, groen, eventueel bindmateriaal en bakje of schaaltje. 
Voor meer inlichtingen kunt u bellen met Bets van Schijndel, tele-
foonnummer: 06 – 4826 5514.

 Tekst: Gerdien Arts
Foto: Michael Bögels

Tevredenheid na werkzaamheden

Bloemschikken in De Westhoek



Tekst en foto:  Lies Boll

Met z'n allen lekker op vakantie
Het zou toch wel bijzonder zijn als we eens een keer met de
hele woonvorm op vakantie zouden kunnen gaan. Eens anders
met elkaar omgaan, tijd voor een wijntje, een spelletje, kamp-
vuur, plezier… Maar het bleef altijd bij dromen, want geen geld,
geen budget, geen mogelijkheden. Tot we het bericht kregen
van Stichting Buurtactiviteiten Boschveld (BAB).

BAB heeft altijd zuinig
aan gedaan en daar-
door zit er nu geld in
de kas wat ze beschik-
baar stellen aan men-
sen in de buurt die het
heel goed kunnen ge-
bruiken. En wij, van

woonvorm Simon Stevin en Dertien Loten, kwamen hiervoor in
aanmerking. Dan kunnen de mensen met een lichamelijke be-
perking of Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) het geld gebrui-
ken om een zorgaccommodatie, rolstoelbussen en begeleiding
te huren voor een uitstapje.  Vaak kan dat niet, maar met dit
geld wel.
Toen we dit hoorden gingen we dromen… als die begeleiding
nu eens vrijwillig meegaat… iedereen betaalt een kleine eigen
bijdrage, we nemen het leefbudget van de woonvorm mee en
voor de logistiek staan een aantal vrijwilligers klaar. Dan kun-
nen we misschien wel op vakantie!
Een wild idee, wat eerst alleen een idee was, maar hoe meer
mensen dachten dat het zou moeten kunnen, hoe meer het ook
een echte mogelijkheid werd. Door een krachtige samenwer-
king van de bewoners, de medewerkers en de vrijwilligers werd
er gekoerst naar een schitterende vakantie in Baarlo, Blokzijl
(Overijssel).

13 augustus was het zover. Een grote auto met paardentrailer
voor de scootmobiels en tilliften, twee grote rolstoelbussen en
een viertal auto's maakten de mooie rit naar 'Suyderzee', een
prachtige grote, enigszins aangepaste groepsaccommodatie op
de grens van Flevoland, Overijssel en Friesland. Ruimte ge-
noeg voor iedereen, riante keukens, mooie kamers, een over-
dekt terras en een tuin met pizza-oven en kampvuurcirkel. Ie-
dereen voelde zich direct thuis en de eerste dag was het al me-
teen gezellig met spelletjes, samen chillen met een lekker hapje
en een drankje. 

De volgende ochtend zorgde de keukenploeg voor een stevig
ontbijt met gebakken ei en andere lekkere dingen en gingen we
op tijd op stap voor de uitjes. De ene club ging naar de dieren-
tuin, en de andere ging op excursie naar het Woudagemaal.
Daarna togen beide groepen naar Urk om een lekkere gebak-
ken vis te eten bij een bekende visafslag, heerlijk. Met nog een
stapvoetse rijtoer door het pittoreske plaatsje Urk ging iedereen
weer richting Suyderzee.

Woensdag stond een boottocht door Nationaal Park Weerrib-
ben-Wieden op het programma. In Kalenberg stapten we in een
mooie fluisterboot om door de natuur te varen. Prachtig was,
dat het een kleine boot betrof, maar met aanpassingen zodat je
er toch met de zware elektrische rolstoelen in kon. Schitterend!
Later op de dag wandelden en reden we naar het dorpje Blokzijl
om daar lekker de toerist uit te hangen. In de avond werden su-
perlekkere verse pizza's gebakken in de oven in de tuin.

Ook donderdag was het weer vroeg uit de veren voor de tocht-
jes naar de orchideeëntuin, waar veel meer moois te zien was,
het leek wel een jungle. De andere groep ging naar het Thialf
ijsstadion in Heerenveen voor een rondleiding en uitleg over al
het moois op en onder het ijs. Met als toetje nog een toer door
het voetbalstadion van SC Heerenveen.

De laatste avond werd het laat, met een optreden van onze ton-
praoter, lol maken bij het kampvuur, een wijntje en een biertje
en vooral veel plezier met elkaar.
Vrijdag was het helaas alweer tijd om alles in te pakken, op te
ruimen en moe, maar zeer voldaan terug naar Den Bosch te
gaan. Waar iedereen weer de rust van het eigen appartement
wist te waarderen. 
 
Met de financiële bijdrage van Stichting Buurtactiviteiten Bosch-
veld en de inzet en hulp van iedereen hebben we met elkaar
een prachtige week mogen beleven. Met een leuk programma,
lekker eten en drinken en vooral veel tijd voor elkaar. Zoiets gun
je iedereen.  

We zijn dik tevreden, willen nog wel een keer. Dus als er weer
ergens een potje met geld is…. dan weet je ons te vinden.
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Cliënten en medewerkers woonvorm Simon Stevin en 13 Loten genoten van een korte vakantie



Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

Elke tweede zaterdag van de maand
Reparatiestraat zoekt handige handen

Iedere tweede zaterdag van de maand is het van 12.00 tot 15.00 uur flink druk vóór en in Copernikkel in het winkelcentrum van
Boschveld. Dan houdt de Reparatiestraat open huis en komen bewoners met kapotte elektrische apparaten, zoals koffiezetappara-
ten, waterkokers, strijkijzers, stofzuigers, naaimachines, krultangen en mixers naar de Copernicuslaan. Ook fietsen, computers en
kleding krijgen dan de aandacht die ze verdienen. 

Technische en handige vrijwilligers proberen de kapotte of niet
goed lopende apparaten weer aan de gang te krijgen. Samen
met de eigenaren van die spullen. Meestal lukt dat wel. En dat
is prettig voor het milieu en niet minder voor je portemonnee.

Erg gezellig
Willem van Engelen die vanaf het begin van de partij is: “We
zijn al zo'n vijf jaar bezig en hebben in die tijd weer heel wat ap-
paraten aan de praat gekregen, een tweede leven gegeven. Al-
tijd fijn als dat lukt. Je moet niet meteen iets weggooien, maar
er altijd even mee naar de Reparatiestraat komen. Op zo'n za-
terdag is het vaak erg gezellig, de kinderen doen spelletjes en
volwassenen buurten volop tijdens de koffie en thee.”

Gewoon doen
"Het is hartstikke leuk om er aan mee te werken. Je kunt je
technische en handige handen inzetten om te voorkomen dat
apparaten onnodig in de kliko verdwijnen en je doet dat vaak
voor mensen die niet zomaar een nieuwe stofzuiger of een an-
der apparaat kunnen aanschaffen. We kunnen nog wel wat
handige handen gebruiken. Het aanbod aan spullen is meestal
groter dan de mensen die ze kunnen maken. Het is vervelend
om sommige bewoners teleur te stellen omdat er die zaterdag
onvoldoende handige mensen zijn.' (noot redactie: elektrische
apparaten dienen ingeleverd te worden bij de milieustraat)

Heb je handige handen en zin om mee te doen? Geef het
dan door aan de Reparatiestraat (06 - 2521 5340) of loop
even binnen bij Copernikkel aan de Copernicuslaan 282.
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Bij de Reparatiestraat kunnen kapotte apparaten of kleding mogelijk worden hersteld

                            Bridgeclub zoekt nieuwe leden
Bridgeclub La Cour bestaat al bijna 20 jaar en bestaat uit 55+
leden, voornamelijk bewoners van het  Paleiskwartier/Bosch-
veld en directe omgeving .Er wordt  elke maandagavond tussen
19.00 en 22.00 uur gespeeld in Wijkpunt De Westhoek op de
scheiding Paleiskwartier / Boschveld.
Omdat plezier voorop staat wordt er absoluut niet met het mes
op tafel gespeeld. Bovendien speelt elk lid iedere avond weer
met een andere partner waardoor de club uitermate geschikt is
voor bridgers zonder vaste partner.
Er is ruimte voor enkele nieuwe leden, bij voorkeur bridgers  die
in het Paleiskwartier / Boschveld  of directe omgeving wonen.
Bridgeclub La Cour is niet aangesloten bij de NBB en hierdoor
blijft de contributie laag (slechts € 1 per speelavond).
Wilt u lid worden van onze club of hebt u nog vragen, dan kunt

u hiervoor contact opnemen met Frans van Doremalen
telefoon: 073 - 6218 560 of 06 - 3892 6234

Tekst: Frans van Doremalen
  Foto: Vrij van internet                 



Tekst: Wim van Deurzen
Foto: Olaf Smit

“We weten wat er speelt”
Klussendienst Boschveld zet kwaliteit altijd voorop 

"We zijn zo'n vier jaar geleden in Boschveld begonnen en zijn inmiddels in heel Den Bosch aan de gang", vertelt Abdyl Duraku die
vanaf het begin bij de Klussendienst van de partij is. "In die tijd hebben we toch gauw zo'n vijfhonderd klussen gedaan bij particu-
lieren en organisaties. Van klein tot groot. Van de verwarming bijvullen tot de bouw van een extra kamer, van een zonwering han-
gen tot de woning buiten of binnen schilderen, van een kraanleertje vervangen tot het leggen van laminaat of vloerbedekking. Alles
wat je in en rond de woning kunt bedenken is bij ons in goede en handige handen."

Vakmensen
"Voordat we met een klus beginnen, gaan we altijd met z'n
tweeën kijken wat de werkzaamheden inhouden en welk mate-
riaal nodig is. We berekenen wat de kosten zijn en spreken af
wanneer we kunnen beginnen. Zo weet de klant waar hij aan
toe is. We zijn op dit moment met zeven vakmensen die hun
werk verstaan en van wanten weten. Alle voorkomende werk-
zaamheden hebben wij in de vingers. Copernikkel is onze thuis-
basis."

Mouw aanpassen
"We hebben schappelijke prijzen", vult collega Hamdija Habibo-
vic aan. "Prijzen die passen bij onze klanten. Niet iedereen kan
makkelijk een klus betalen. We weten er altijd wel een mouw
aan te passen. Daar komt nog bij dat we bij bewoners in Bosch-
veld en Deuteren, die het maar moeilijk kunnen betalen of de
klus zelf niet kunnen doen en niemand in de buurt hebben die
het voor hen kan doen, kleine klusjes tot een half uur werktijd
gratis doen. Dan gaat het bijvoorbeeld om een lamp of een gor-
dijnrail ophangen, een deur stellen of een vaatwasser aanslui-
ten. Wij zijn een sociale onderneming en daar horen dit soort
dingen bij."

Weten wat speelt
De Klussendienst bouwt mee aan Boschveld. Dat deden Abdyl
Duraku en Ahmad Naim Motlagh ook letterlijk toen zij een tijd
geleden vanuit de Klussendienst door aannemersbedrijf Van
Wijnen bij het groot-onderhoudsproject van 91 woningen in de
Röntgenstraat en omgeving werden ingezet. Een 'klus' die voor
beiden een half jaar duurde. "Dat ging goed", zegt Abdyl. "In het
werk, maar ook in de contacten met de bewoners. Wij kennen
velen van hen, weten wat er speelt en hebben hun vertrouwen.
Belangrijk bij zo'n aanpak. Wie weet is het een idee voor ande-
re aannemers die nu en in de toekomst in Boschveld of daar-
buiten bezig zijn."

Altijd bovenaan
Hamdija: "Pas kregen we een gift van aannemersbedrijf Van
Wanrooij waar we heel blij mee zijn. Daarvan hebben we ge-
reedschap gekocht dat we bij onze klussen goed kunnen ge-
bruiken. Daarmee kunnen we onze klanten nog beter van
dienst zijn. Die klanten kloppen steeds vaker bij ons aan. Dat
komt niet alleen omdat we dichtbij en vertrouwd zijn, schoon,
netjes en veilig werken, veel mensen kennen en onze naam
hoog hebben te houden, maar ook omdat we altijd goed werk
afleveren. De Klussendienst zorgt voor kwaliteit. Die staat bij
ons altijd bovenaan." 
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Peter de Laat (links) en Abdyl Duraku zetten een wandje

Biljart(st)ers gezocht
Wij zoeken als uitbreiding nieuwe leden om mee te doen aan
onze onderlinge competitie. 
Dames en heren van boven de 35 jaar nodigen we uit om eens
te komen kijken op maandag- of woensdagmiddag van 13.00
tot 16.30 uur. 
Kúnt U niet biljarten? Wíj geven gratis les. Bij ons gaat het niet
om hoe goed je bent, maar om hoe gezellig je bent. 

Wíj zijn gevestigd in het steunpunt De Westhoek aan de Van
Leeuwenhoekstr 2. Je kunt vragen naar Wim van de Wiel, Ron
Hanegraaf of André Geurtsen. 
Telefonische informatie 06 - 3910 9747.
Schroom niet en kom kijken of meedoen!



Tekst en foto:  Sakina Lyamazi 
(BoschveldWereldkeuken)

Recept
Ingrediënten voor 25 stuks sambusa

* 300 gram tonijn (uit blik)
* halve eetlepel baander kruiden 
  (Sonay supermarkt)
* 1-2 bosjes bosui
* 750 gram bloem
* 1 kilogram ui
* water
* 1 groene paprika
* 2 eetlepels olie
* half bosje koriander
* mespuntje zout
* 1 ei of wat meel
* 1 rode peper (als je van pittig houdt)

1. Snijd alle groenten fijn en meng deze met de kruiden en to-
nijn in een schaal.

2. Voor het deeg: meng je de bloem met water, zout en olie.
Maak er 25-30 bolletjes van en druk deze plat zodat ze een
mooie, ronde vorm krijgen. Vervolgens leg je twee van deze
rondjes op elkaar, besmeer ze eerst met een beetje olie zodat

ze niet aan elkaar plakken. Bak
deze kort aan beide kanten in
een koekenpan. Leg het deeg op
een bord en snij het in vier stuk-
ken zodat je uiteindelijk acht
stukken krijgt.
Het deeg is lastig te maken, want
het mag niet te hard of te zacht
zijn. Het moet net zoals een
brooddeeg zijn. Mocht je dit
moeilijk vinden of geen tijd heb-
ben, gebruik dan (niet te vettig)
bladerdeeg.

3. Vul de deegflapjes met de vul-
ling en vouw het deeg dicht ( dit
kun je doen met meel en water of

met ei).

4. Doe een ruime laag olie in een pan en zet deze op het vuur.
(Zet het vuur niet te hoog). Doe de sambusa in de pan en zorg
dat het aan beide kanten goudbruin wordt. Kies je voor blader-
deeg, bak ze dan in de oven.

5. Laat de hapjes afkoelen en eet smakelijk.
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                          Boschveldoverleg
Zeven keer per jaar wordt het Boschveldoverleg georganiseerd. Tijdens het overleg kunnen bewoners en professionals hun erva-
ringen delen en elkaar informeren over belangrijke zaken voor de wijk en wat er aangepakt moet worden. Het eerstvolgende over-
leg is op maandag 8 oktober om 19.30 uur in de BBS aan Zernikestraat 2.

Terugblik overleg 27 augustus

Na uitleg over het IoT stadslab (zie pagina 11) werd er gespro-
ken over voorzieningen voor honden in de wijk. Niet-hondenbe-
zitters ergeren zich nog wel eens over hondenpoep, terwijl er
diverse hondenuitlaatstroken en uitrenvelden zijn. Hondenbezit-
ters weten die plekken niet te vinden en/ of vinden ze te ver
weg. In de Maaspoort wordt nu een proef gedaan om honden-
bezitters zo ver te krijgen de uitlaatstroken (die door de ge-
meente worden schoongehouden) of de uitrenvelden meer te
gebruiken. Als ze dat niet doen, dan moeten ze de poep van
hun honden zelf opruimen. Dat vraagt om goede communicatie
en ook een gedragsverandering. Daarnaast moeten de voorzie-
ningen (zoals afvalbakken) wel op de juiste plekken aanwezig
zijn. Er wordt nu bekeken welke aanpassingen er mogelijk zijn;
wordt dus vervolgd. (zie ook pagina 21)

Ook werd er gesproken over de ontwikkeling van het EKP-ter-
rein. De gemeente heeft hiervoor kaders (voorwaarden waar-
aan voldaan moet worden) vastgesteld. Er wordt nu gezocht
naar een ontwikkelaar die kan ontwikkelen binnen die kaders,
maar ook goed kan communiceren met betrokkenen, waaron-
der bewoners. Er moet een aantoonbare ervaring zijn met
soortgelijke projecten. Het project is een samenwerking van ge-
meente NS en EKP. De verwachting is dat voor de zomer dui-
delijk is met welke ontwikkelaar men verder wil. Voordat die
keuze wordt gemaakt, zullen enkele kandidaten voor de op-
dracht nog met bewoners en andere betrokkenen praten. 

Ook blijkt dat sprake is van diverse soorten overlast in de wijk.
Het gaat in de meeste gevallen om auto’s, scooters en andere
motorvoertuigen die opvallend hard door de wijk rijden. Ook lijkt
er sprake te zijn van drugshandel, al is dat lastig vast te stellen.
Wel voelen een aantal bewoners zich geïntimideerd. De politie
is op de hoogte van diverse zaken, maar wijst er op dat men
pas tot een betere aanpak kan komen als er vaker melding
wordt gemaakt als dit soort zaken worden waargenomen (0900
- 8844). Hoe meer meldingen, hoe meer inzet van de politie.  

Vooruitblik overleg op 8 oktober
 
Veel later dan de bedoeling was komt er schot in de ontwikke-
ling van Vlek 3 (voormalige basisschool). Hier worden wonin-
gen gebouwd. Er wordt nu een toelichting gegeven over hoe
het traject verder gaat lopen tot de start van de bouw in 2019.
Bewoners kunnen de gemeente suggesties meegeven.

Hoe staat het met de wijkbudgetten; hoe zijn deze benut in
2018 en welke ideeën leven er nog? Er zal ook kort aandacht
aan geluidsoverlast worden besteed. Waar hebben mensen wel
en niet last van? De belangrijkste oorzaken kunnen we later in
detail bespreken. 

Voor 31 oktober staat er een actie gepland om de wijk weer op
te schonen. Deze actie, Boschveld Boent, biedt bewoners de
kans om gratis grofvuil in te leveren en tevens gaan kinderen in
het kader van Proper Jetje het zwerfvuil opruimen. Een aantal
vrijwilligers zet zich hiervoor in, maar er zijn nog meer vrijwilli-
gers nodig. 

Kortom, voldoende punten om over mee te praten of er gewoon
kennis van te nemen. De vergadering is openbaar en toeganke-
lijk voor alle bewoners van Boschveld.  

Tekst: Alfred Heeroma
Afbeelding: gemeente

Sambusa

Er werd gesproken over de ontwikkeling van het EKP
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Wijkgericht
Hoe slim is een stoeptegel?
In het zogeheten IoT Stadslab wordt gewerkt aan, zoals de initiatiefnemers dat noemen, “de digitalisering van 
’s-Hertogenbosch”. Jonge, innovatieve bedrijven op het gebied van informatietechnologie vinden elkaar in dat 
laboratorium op het bedrijventerrein Grenco/Grasso. 

IoT staat voor ‘internet of things’ en gaat over internet-
technieken in andere dingen dan computers en telefoons. 
In stoeptegels bijvoorbeeld. Studenten van Avans bedach-
ten onlangs tijdens een meerdaagse workshop hoe 
stoeptegels kunnen meten hoeveel mensen er overheen 
lopen. Dat is handig, bijvoorbeeld om te onderzoeken 
welke route mensen volgen van het station naar de 
Brabanthallen. Het is een treffend voorbeeld van waar het 
IoT Stadslab zich mee bezighoudt, want het draait daar 
vooral om de buitenruimte in de stad. Daarmee is het lab 
ook interessant voor de gemeente en uiteindelijk daarmee 
ook voor de inwoners van ’s-Hertogenbosch. 

Duurzaam
In het IoT Stadslab werken behalve docenten en studenten 
van Avans, ook die van de HAS en de Jheronimus Academy 
of Data Science (JADS). Samen bouwen ze het lab met de 
gemeente uit tot een plek waar duurzaam wordt gewerkt 
aan technieken die de buitenruimte verbeteren.
De samenwerking met de wijk wordt in de toekomst nog 
gezocht. Wie daar niet op wil wachten, kan nu al meer 
informatie krijgen. Mail info@iotstadslab.nl of kijk op 
www.iotstadslab.nl. Op de volgende pagina’s een artikel 
over de renovatie van Grasso, dat onderdak gaat bieden 
aan vergelijkbare IT-bedrijven.  

Nieuwsbrief Wijkgericht Werken West, oktober 2018
Editie Buurtkrant Boschveld

Nog één huurder
In de meest noordelijke flat aan de Marconistraat (4-26) woont nog slechts één oorspronkelijke huurder. De rest van het 
complex wordt bewoond door tijdelijke huurders.

De verwachting is dat die laatste huurder ook snel andere 
woonruimte vindt. Dat is nodig, want de flat gaat volgend 
jaar tegen de vlakte. Boschveld krijgt daarmee weer een 
open ruimte erbij. Het is nog niet exact bekend wat er met 

het gebied gaat gebeuren. Mogelijkheden zijn beplanting 
en parkeerplaatsen. 
De twee andere flats zijn door BrabantWonen 
gerenoveerd.

Studenten van Avans demonstreren een slimme stoeptegel.

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   1 01-10-18   11:47
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Grasso zit diep
De renovatie van het Grasso-gebouw aan de Parallelweg is een bijzondere klus. Behoud en vernieuwing lijken immers 
vijanden van elkaar. En dan hebben Stefan van Veldhoven en Walter Stam ook nog eens het gevoel dat heel 
’s-Hertogenbosch over hun schouders meekijkt.

“Grasso zit diep bij de Bosschenaren”, weet Stefan. Hij is 
bouwmanager van de gemeente. Als hij over ‘zijn’ project 
praat, beginnen zijn ogen te fonkelen. “Wat een historie 
heeft dit gebouw! Wist je dat medewerkers van Grasso de 
gevel eigenhandig en vrijwillig hebben herbouwd na 
beschietingen in de Tweede Wereldoorlog?” 

Oorlog 
Walter is projectleider bij de gemeente en al net zo 
enthousiast. Wandelend door het gebouw wijst hij op een 
enorme transformator. “Steek de stekker in het stopcon-
tact en het ding werkt. En kijk eens door het raam. Zie je 
daar, in de gevel van wat nu het bedrijf GEA is, die bescha-
digingen? Die stenen zijn kapotgeschoten tijdens de 
oorlog. Dat laten we natuurlijk zo.”

Juist om het gebouw te behouden is het van belang dat er 
nieuwe gebruikers komen. “Leegstaande gebouwen gaan 
zienderogen achteruit”, weet Walter. Stefan: “Het bete-
kent dus dat je aanpassingen moet doen en dat je dat doet 
met respect voor de historische waarde. Dat is lastig, maar 
ook boeiend.” Een klim via smalle trappen en een steiger 

voert naar het dak. “Onder de dakpannen komt isolatie, 
maar die kan niet zo dik zijn als wenselijk, want dan 
moeten we de dakgoten verwijderen en dat willen we 
niet.” Vanaf dat dak hebben we uitzicht op het gebouw 
van GEA. Walter: “Die zonnepanelen liggen op de plaats 
waar eerst dakvensters lagen met dezelfde afmetingen. Zo 
laat je een gebouw met de tijd meegaan en behoud je 
tegelijkertijd het karakter”. 

ICT
In de loop van 2019 zijn de werkzaamheden klaar. Dan 
biedt Grasso onderdak aan bedrijven op het gebied van de 
ICT, de informatie- en communicatietechnologie. De 
belangstelling is groot. “Zelfs enkele grote bedrijven 
willen groepjes medewerkers hier laten werken”, vertelt 
Walter. “Dat doen ze vooral vanwege de samenwerking 
met de jonge ondernemers. En die leren weer van bedrij-
ven die al wat stappen verder zijn.”

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   2 01-10-18   11:47
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Grenco, Grasso en GEA
Drie gebouwen staan op een rijtje aan de Parallelweg. In 
het gebouw waar voorheen Grenco was gevestigd is het 
Boschveld Ambachtcentrum gevestigd en vinden kleine 
ICT-bedrijfjes tijdelijk een plek. Zij verhuizen straks naar 
het gebouw van Grasso. Het gebouw van Grenco wordt in 
fasen ontwikkeld. Dat kan leiden tot behoud van delen 
van het pand en tot nieuwbouw. Vastomlijnde ideeën zijn 
er nog niet.

Grasso blijft Grasso heten. En de prachtige gevel en het 
dak van het gebouw blijven bestaan. Het gebouw zelf 
wordt drastisch verbouwd en wordt de thuishaven voor 
ICT-bedrijven.
Het gebouw van GEA is eigendom van de gemeente en 
wordt gehuurd door GEA.

Aan de andere kant van de straat ligt het voormalige 
expeditieknooppunt (EKP) van PostNL. Marktpartijen 
worden binnenkort uitgenodigd plannen te bedenken 
voor het noordelijke deel van het EKP-terrein. Die bedrij-
ven gaan daarbij in gesprek met bewoners, bedrijven, 
organisaties die graag willen meedenken over het EKP-
terrein Noord. Eén bedrijf mag uiteindelijk een plan 
uitvoeren. Dat plan is gebaseerd op uitgangspunten, die 
de gemeente heeft vastgesteld.
Op het zuidelijke deel van het EKP-terrein komen een 
parkeervoorziening en functies die stimuleren dat meer 
mensen de trein, bus of fiets nemen of gebruik maken van 
elektrisch vervoer of deelauto’s. 

Grasso wordt stevig onderhanden genomen.

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   3 01-10-18   11:47
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Vier vragen over ‘CPO’
“Hier is het elke dag Burendag.” Dat zei wethouder Roy Geers op 22 september, tijdens de officiële opening van het 
complex woningen aan de Edisonstraat. Die dag was het Nationale Burendag. “Maar hier is het dat 365 dagen per jaar.”

Met die woorden refereerde de wethouder aan de sterke 
saamhorigheid onder de bewoners. Ze hebben met zijn 
allen dit ontwikkeld, voor hun intrek werd al veel samen-
gewerkt en ze zijn samen eigenaar van de gezamenlijke 
binnentuin en de glazen kas. Wijkgericht geeft antwoord 
op de belangrijkste vragen over het project.

Waar staan de letters CPO voor? 
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Dat betekent 
dat alle eigenaren van de huizen de opdrachtgever waren 

van het bouwbedrijf dat de woningen realiseerde. Dat is 
bijzonder. Meestal is een projectontwikkelaar of een 
woningcorporatie de opdrachtgever. 
Overigens is CPO niet de officiële naam van het woning-
project. De bewoners zelf bedachten de naam Bewust 
Wonen Werken Boschveld (BWWB).

Wat is er zo speciaal aan BWWB?
In de eerste plaats is dat dus dat de eigenaren van de 
woningen samen de opdrachtgever waren van de aanne-
mer. Maar misschien nog belangrijker is dat de bewoners 
proberen heel erg duurzaam te zijn. Ze wekken bijvoor-
beeld zoveel mogelijk energie zelf op. Daarnaast wordt 
het afvalwater op twee locaties op het terrein onder de 
grond gefilterd en door bacteriën schoongemaakt. Dat 
water wordt gebruikt voor het doorspoelen van toiletten. 
Ook zorgen de bewoners voor bloemen en planten die 
zorgen dat insecten en andere dieren het naar hun zin 
hebben.

En hoezo is het daar altijd Burendag?
Dat is misschien wat overdreven. Maar de bewoners willen 
wel graag elkaar helpen en dingen samen doen. Zo is er 
een gezamenlijke binnentuin en daar kunnen buurtbewo-
ners trouwens ook in. Verder hebben ze dingen bedacht 
als de kraamkost: als er een kind is geboren, zorgen 
andere gezinnen in de begintijd voor de maaltijden. 
Omdat de kersverse ouders daar misschien niet aan 
toekomen.

Wat is dat glazen gebouw op het terrein?
Die kas wordt gebruikt als gezamenlijke ruimte. Op het 
dak liggen zonnepanelen. Die zijn vooral voor de wonin-
gen die zelf te weinig panelen hebben om aan de behoef-
te aan energie te voldoen.

Het weer was druilerig bij de opening van het CPO-project.

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   4 01-10-18   11:47
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‘Hé, Anne-Lita! Kopje koffie?’
Anne-Lita Pijnenburg is de nieuwe wijkbeheerder van BrabantWonen in Boschveld. Haar werk: samen met bewoners de 
woonomgeving ordentelijk houden. En zo nu en dan een kopje koffie drinken met die bewoners.

Anne-Lita doet dit werk pas sinds kort. “De Boschvelders 
kennen me nu nog niet, maar ik hoop dat over een tijdje 
de mensen naar me zwaaien als ze me door de wijk zien 
wandelen. Dat ze me goedendag zeggen en misschien een 
kopje koffie met me willen drinken.”

Gedoe
Ze werkt al acht jaar bij BrabantWonen. “Ik had daar 
contact met huurders via de telefoon en aan de balie. 
Toen deze functie voorbijkwam, greep ik mijn kans. Ik heb 
echt de allerleukste baan bij heel BrabantWonen.” 
Tegelijkertijd bekent ze dat dit werk altijd gaat over 
dingen die op zich allesbehalve leuk zijn. “Als ik in actie 
kom, dan is dat meestal omdat er gedoe is. Een brandgang 
die vol rommel ligt, burenoverlast of een voortuin volge-
stouwd met huisraad.”

Anne-Lita treedt in die gevallen niet op als boeman. “Ik 
heb te doen met de buurtgenoten, die last hebben van 
een huurder die er een zootje van maakt. Maar tegelijker-
tijd kom ik maar zelden overlastplegers tegen die moed-
willig kwalijk gedrag vertonen. Vanmorgen nog was ik in 
een andere wijk bij een meneer die zijn tuin dicht liet 
groeien met rommel. Hij krijgt het gewoon niet voor 
elkaar om er wat aan te doen. Te veel zorgen, te veel 
problemen.” 

Grenzen
Dat brengt het gesprek op de toename van mensen met 
problemen. “Bekend zijn de verhalen van mensen die een 
paar jaar intensief worden begeleid en daarna zelf hun 
leven moeten oppakken. Soms lukt dat en vaak niet. En 
dan belt een buurtgenoot ons. Of we eens willen komen 
kijken. Omdat het zo echt niet langer kan.”
Anne-Lita kent haar grenzen. “Ik ben geen welzijns- of 
maatschappelijk werker. De voortuin van die ene meneer 
heb ik, bij wijze van uitzondering, leeg laten halen, maar 
om de oorzaken van de zooi aan te pakken zijn andere 
professionals nodig. Dat geldt ook voor overlast. 
BrabantWonen kan waarschuwen en, in het allerergste 
geval, iemand uit zijn of haar huis zetten. Maar om ruzie 
met buren op te lossen, schakel ik de mensen van 
Buurtbemiddeling in. Zoals ik ook contact heb met het 
sociaal wijkteam, de wijkagent, Divers en Juvans.”

Karakter
Ze doet dit werk niet alleen in Boschveld, maar ook in 
Deuteren en Schutskamp. “Mooie volkswijken. Ik ben van 
geboorte een echte Bossche en voel me thuis in deze 
wijken. Waarbij ik zie dat Boschveld een heel eigen 
karakter heeft. Een wijk met problemen, maar ook met 
veel actieve bewoners. Mensen die er samen wat van 
proberen te maken.”
Anne-Lita draagt haar steentje er graag aan bij. “En ook 
als er geen incidenten zijn, kom ik graag bij mensen op de 
koffie.”

Anne-Lita Pijnenburg: “Ik heb de leukste baan van BrabantWonen”.

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   5 01-10-18   11:47
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Einde oude school in zicht
Het einde van het gebouw van de voormalige school aan de Edisonstraat komt in zicht. De nieuwbouwplannen zijn na 
reacties uit de buurt enigszins aangepast.

Vlek 3, zoals het gebied rond het schoolgebouw wordt 
genoemd, is behoorlijk verloederd. Daar komt in de loop 
van het volgend jaar verandering in. Dan wordt de school 
gesloopt en verrijst er een complex van 32 appartementen. 
Verder komen er twaalf koopwoningen, verdeeld over 
twee rijen. Buurtbewoners en andere belanghebbenden 
konden tot en met 9 juli jongstleden hun mening over de 
plannen geven. Er kwamen acht reacties en die leidden 
ertoe dat het plan is aangepast. Binnenkort volgt de 
tweede stap op weg naar de vaststelling van het 
bestemmingsplan.  

BrabantWonen wordt de verhuurder van de appartemen-
ten. De corporatie probeert de woningen zo energiezuinig 
als maar mogelijk is te maken. Helemaal energieneutraal 
lukt niet, maar architect, corporatie en bouwer komen een 
aardig eind in de buurt. 
Een gedeelte van de voormalige pastorie en het gebouw 
van de Evangelische Gemeente Parousia blijven bestaan.

De strijd tegen illegaal afval
De strijd tegen illegaal afval houdt veel wijkbewoners bezig. Tijdens een bijeenkomst in de open lucht wisselden 
Boschvelders met elkaar en met mensen van de gemeente van gedachten. 

Als een omgeving er netjes en gezellig uitziet, dan neemt 
de kans af dat mensen er stiekem rotzooi achterlaten. 
Daarom is bedacht om de gevel van een flat aan de 
Marconistraat te beschilderen. De kans dat dit ook 
daadwerkelijk gebeurt, is sinds de bijeenkomst van 
afgelopen zomer klein, want de aanwezige Boschvelders 
bleken er niet enthousiast over. “Geldverspilling”, zei 
iemand. “Die gevel is prima zoals die is”, vond een ander.

Het idee om rond ondergrondse containers tuintjes aan te 
leggen, kreeg meer bijval. In Oss bestaan al van die 
tuintjes, gemaakt van kunstgras en kunstbloemen. “Maar 
waarom geen echte tuin?”, wilde iemand weten.
De gemeente neemt de adviezen in overweging. 

De voormalige basisschool is voor veel wijkbewoners een doorn in het oog.

704378 OBB Buurtkrant WGW.indd   6 01-10-18   11:47
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Natuurpark Boschveld
Stad en natuur zijn geen afzonderlijke gebieden. Vooral in Boschveld doen flora en fauna het best goed, leert een 
wandeling door de wijk met stadsecoloog Johan Mees. 

De halve wijk had het er een tijdje terug over: in het 
voormalige bedrijfsgebouw van Grasso vliegt een terreur-
meeuw rond. Johan moet er van zuchten. “Ze gingen daar 
het dak midden in het broedseizoen vernieuwen. Die 
kleine mantelmeeuw deed wat ze moet doen: haar jongen 
beschermen.” Moraal van het verhaal: hou een beetje 
rekening met de natuur.

Nestelen
In onze wijk gebeurt dat. Er worden steeds meer vogelkast-
jes opgehangen. “Maar bij de oudere huizen is dat vaak 
niet eens nodig”, weet Johan. Hij wijst naar de daken van 
een rij van die woningen. “Daaronder kunnen mussen 
nestelen. Een dakrand met ruimte, een tuintje met struiken 
en heesters en dan nog wat zand in de buurt – klaar is de 
ideale leefomgeving van de mus. Sowieso is Boschveld, juist 
omdat het een oude wijk is, aantrekkelijk voor dieren.”
Het tegenovergestelde is ook waar: de vogels hebben het 
moeilijk in een straat met moderne strakke gevels, met 
daken die hermetisch aansluiten op de dakgoten, tuinen 
vol tegels en nergens zand waar een mus een bad in kan 
nemen. Johan wandelt naar de BBS en vertelt onderweg 
dat natuur-inclusief bouwen de trend wordt. “Dan creëer 
je tijdens de bouw spleten en holtes voor vogels en 
vleermuizen. Corporaties, aannemers en projectontwikke-
laars zijn er enthousiast over. Het kost weinig en levert 
veel op.”

Vleermuizen
Boven de ingang van de Boschveldschool is er een voor-
beeld van te zien. “Zie je die spleten? Die zijn voor 
vleermuizen gemaakt.” In het geval van Boschveld: de 

ruige dwergvleermuizen. Er volgt een enthousiast verhaal 
over de bijzondere zoogdiertjes. Hoe ze er meerdere 
‘huizen’ op na houden, eentje voor het paren, eentje voor 
de winterslaap en eentje voor de kraamtijd. En dat 
vleermuizen ervoor zorgen dat mensen wat minder last 
hebben van muggen. 

Op een steenworp afstand van de BBS staan de splinter-
nieuwe woningen van het zogeheten  CPO-project. “Die 
rommelige tuintjes vol bloemen zijn prachtig. Daar komen 
bijen op af.” En verderop ligt een gemeentelijk perkje met 
laurierkers. “Lekker gemakkelijk, want het heeft weinig 
onderhoud nodig. Maar hier komt dus geen insect op af.” 
We zien een vlinder ronddwarrelen. “Die zoekt tevergeefs 
naar een bloem”, concludeert Johan.

Walhalla 
De wandeltocht gaat verder. Naar de Boschveldtuin, een 
walhalla voor planten en dieren. “Hier wonen dus de egels 
van Boschveld”, wijst Johan op wat struiken. Ze laten zich 
nu niet zien. ’s Avonds terugkomen, want juist in de 
duisternis leeft de fauna op. “We hebben op verschillende 
plaatsen de stad in samenspraak met bewoners camera’s 
geplaatst in gewone tuintjes. Wat je dan in de nachtelijke 
uren voorbij ziet komen! Egels, marters, hermelijntjes – 
het zit hier allemaal.”
Bij Grasso aangekomen gaat het opnieuw over die meeuw. 
Of het niet overdreven is een bouwproject stil te leggen 
voor een dier. “Als we dat niet doen, dan worden som-
mige dierensoorten nog zeldzamer. En dan worden de 
regels nóg strenger. Bouwers kunnen in hun eigen belang 
dus maar beter rekening houden met dieren.”

Johan Mees voor de vleermuizennesten van BBS Boschveld.
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www.s-hertogenbosch.nl

Informatie
Losliggende stoeptegels, een kapotte 
lantaarnpaal of vernielde speeltoestellen?  
Last van zwerfvuil, of groen dat nodig aan 
onderhoud toe is, enz.? Bel hiervoor het 
Meldpunt Schoon, Heel en Veilig (073) 615 5555 
voor zaken in de openbare ruimte. Zo werkt  
u mee aan een schone stad! 

Kijk ook eens op www.s-hertogenbosch.nl. Hier is veel 
informatie te vinden over uw wijk. Hebt u vragen,  
neem dan contact op met wijkmanager Riekje Bosch, 
telefoonnummer (073) 615 5657 of mail naar 
wijkgerichtwerken@s-hertogenbosch.nl. Riekje zit ook 
op Facebook: Wijkmanager-West-s-Hertogenbosch. 
Deze nieuwsbrief is een initiatief van de gemeente 

’s-Hertogenbosch. 

Korting op een regenton
Koop een regenton en laat de gemeente meebetalen. Wie 
voor 25 oktober een regenton koopt, krijgt € 25 korting. 
Een regenton is een slimme manier waarmee u eenvoudig 
schoon regenwater opvangt. Dat water kunt u vervolgens 
gebruiken, bijvoorbeeld in de tuin. Daarmee bespaart u 
eenvoudig kostbaar drinkwater. Bovendien maakt u er uw 
tuin klimaatbestendig mee. 

Knip de bon bij dit artikel uit, vul hem in en krijg direct  
e 25,- korting op een regenton. De bon kan worden 
ingeleverd bij: 
- Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A 
- Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2  
- Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14 
- Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9 

Bekijk www.waardevolwater.nl/kortingopeenregenton 
voor meer informatie. 

Grote volksverhuizing
De volksverhuizing is in volle gang. Veel bewoners van de 
flats die grenzen aan de Oude Vlijmenseweg (aangeduid 
als Vlek 21) zijn vertrokken of gaan dat alsnog doen.

De flats aan de Lorentzstraat, Voltastraat, Copernicuslaan, 
Ampèrestraat en Röntgenstraat gaan één voor één tegen 
de vlakte en worden door BrabantWonen vervangen door 
nieuwe flats. Het is een enorm project, dat eind volgend 
jaar van start gaat en naar verwachting tot ongeveer 2027 
duurt. Tegen die tijd zijn er zeven nieuwe complexen 
verrezen. 

Regeling
Het eerste blok dat voor sloop aan de beurt is, is dat aan 
de Copernicuslaan 1 tot en met 39. De bewoners daar 
maken nu al gebruik van de verhuisregeling. Deze maand 
wordt diezelfde regeling van kracht voor het tweede blok 
aan de Copernicuslaan 41 tot en met 87. 
Over de nieuwbouw is nog weinig bekend. Projectleider 
Örjan Game van BrabantWonen: “Behalve dan dat mini-
maal hetzelfde aantal woningen wordt herbouwd. En dat 
de nieuwbouw vanzelfsprekend zo energiezuinig mogelijk 
wordt. De woningen krijgen geen gasaansluiting.”

€ 25 korting op een regenton

Postcode

Huisnummer

Actievoorwaarden

• Korting alleen op vertoon van de volledig 

ingevulde bon voor inwoners van de 

gemeente ‘s-Hertogenbosch.

• De korting is geldig op alle regentonnen 

in het assortiment.

• Maximaal één bon per huishouden. 

Minimum aanschafbedrag = € 45,- incl. 

accessoires. 

• Actieperiode: 22 september t/m  

24 oktober 2018. 

Van 22 september tot en met 24 oktober krijgen 

inwoners van gemeente ‘s-Hertogenbosch maar 

liefst € 25,- korting op een regenton. 

Met een volledig ingevulde bon kun je terecht bij: 

Groenrijk Den Bosch, Graafseweg 244-246A, Den Bosch 

Boerenbond Den Bosch, Rietveldenweg 2, Den Bosch

Intratuin Rosmalen, Empelseweg 9 , Rosmalen

Boerenbond Rosmalen, Weidestraat 14, Rosmalen

✁
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  Zernikestraat 2
 ☎ 073 • 822 5380     
 info@wijkpleinboschveld.nl
 Zie www.divers.nl voor 
 activiteiten en actuele
 spreekuren

Openingstijden Wijkplein
 Maandag       09.00 •    12.00 uur

      13.00 •    16.00 uur
 Dinsdag       13.00 •    16.00 uur
 Woensdag         09.00 •    12.00 uur 
 Donderdag        09.00 •    12.00 uur

Zernikestraat 2
☎ 073 - 822 5380
www.divers.nl

Spreekuren Wijkplein
Organisatie
Bureau Sociale Raadslieden

Medewerker
Maaike de Ruijter

Dag
Maandag

Tijd
09.00 - 12.00

Buurtteam
Buurtteam
Divers Vrijwillige Thuishulp (VTH)
Wijkagent: per telefoon 0900 -8844 en vragen naar wijkagent Boschveld Bas van Boxtel

Wisselende aanwezigheid
Laurette Pinxt / Tessa Tomasini

Maandag
Woensdag

Wim Huiskamp / Marian  Tuerlings Donderdag

13.00 - 14.30
10.00 - 11.30
11.00 - 12.00

De wijkwerkers, Michel Lensen & Wim Smeets, houden geen apart spreekuur meer. Zij zijn te bereiken per telefoon of mail. 
Michel Lensen: 06 - 5478 4859 of m.lensen@divers.nl         
Wim Smeets   : 06 - 2159 4960 of w.smeets@divers.nl

Gezocht: Dansleidster voor  vrouwen
Tekst: Ilvie van Schijndel   Foto: Vrij van rechten

Bij BBS Boschveld is er jarenlang dans voor vrouwen aangebo-
den. Helaas is de leidster onlangs gestopt. De groep dames is en-
thousiast en wil graag verder. Wij komen graag in contact met een
dame die deze enthousiaste groep dames les wil geven in onder
andere Zumba. De les wordt vaak afgesloten met een buikspier-
kwartiertje. Plezier staat voorop. Dag en tijdstip in overleg. 

Dus: is dans jouw passie? Ben of ken jij iemand die enthousiast is
en dit goed weet over te brengen op een groep dames?? Laat het
ons weten! 

Neem contact op met Michel Lensen van Divers
(m.lensen@divers.nl of 06 - 5478 4859) of Ilvie van Schijndel van
´S-PORT (i.vanschijndel@s-hertogenbosch.nl of 
06 - 1173 8742)

Wie wil een groep enthousiaste dames begeleiden in dans?

Computermaatje gezocht!
Een nieuwe bewoner in Boschveld wil ontzettend graag leren
omgaan met een computer.
Hij weet wel hoe internet, mail en dergelijke werkt op zijn
smartphone, maar bij een PC moet hij vanaf 0 beginnen.
Deze veertiger is erg enthousiast en wil graag leren. Nu moe-
ten we nog iemand zien te vinden die hem wil helpen!

Heb jij toevallig wat tijd over en wil je hem helpen? Laat het
dan even weten. Samen kunnen we het hebben over locatie,
materiaal enzovoort

Bel of mail wijkwerker Michel Lensen: 06 - 5478 4859 /
m.lensen@divers.nl 

Gezocht!
Vrijwilligers voor het kinderwerk

in Boschveld
Heb jij in de middag nog een aantal
uurtjes vrij? Vind jij het leuk om sa-
men te werken met kinderen?
Vind je het leuk om kinderen iets te
leren zoals taal of rekenen? Dan is
het kinderwerk op zoek naar jou!
Het kinderwerk zoekt enthousiaste
vrijwilligers die graag een handje
willen helpen tijdens een kinder-
werkactiviteit.

Bijles: 
De kinderen uit Boschveld leren graag en hebben hier soms
extra hulp bij nodig. Er wordt daarom bijles aangeboden voor
kinderen die moeite hebben met bijvoorbeeld rekenen, lezen
en schrijven. De bijles vindt plaats na schooltijd en wordt gere-
geld in overleg met het kind, ouders en vrijwilliger. De vrijwilli-
ger heeft alle ruimte om aan te geven wanneer hij/zij bijles wil
geven. 

Waar: BBS Boschveld, Zernikestraat 2, 5223 CD ’s-Hertogen-
bosch. De bijles kan ook bij kinderen thuis gegeven worden.
Dit wordt overlegd met de ouders.
Tijden: Afhankelijk van de vrijwilliger en de ouders.
Heb je interesse of heb je vragen? Neem dan contact op met
de kinderwerker in Boschveld.
Anne van Oorschot – a.vanoorschot@divers.nl – 06 -1184
8351
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Gezocht: Ambassadeur DOE
MEE!

Algemeen
Het project DOE MEE! wil dat alle kinderen in Nederland on-
beperkt mee kunnen doen aan sport en cultuur, op school en
in de vrije tijd. Om dit te bereiken zijn er vrijwillige ambassa-
deurs die vanuit de basisscholen actief zijn. Zij helpen ouders
bij aanvragen voor Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport &
Cultuur. Ook met andere vragen kunnen ouders bij de am-
bassadeurs terecht. De ambassadeurs kunnen zelfstandig
ouders verwijzen naar de kledingbank en speelgoedbank en
zelf de aanvragen voor Stichting Leergeld en Jeugdfonds
Sport & Cultuur afhandelen. Ook voor andere vragen gaan de
ambassadeurs actief op zoek.
 
Doel van de functie
Kinderen kunnen onbeperkt meedoen. Geld mag geen be-
lemmering voor kinderen zijn om mee te doen met activitei-
ten. Ouders voelen zich gehoord en ondersteund. De school
wordt ontlast.

Taken en verantwoordelijkheden
▶ De ambassadeur onderhoudt contact met de school om
signalen op te pakken.
▶De ambassadeur is integer naar de deelnemers en mede-
ambassadeur(s) toe. Dit betekent dat hij/zij vertrouwelijk om-
gaat met persoonlijke gegevens van deelnemers en mede-
ambassadeurs en dat de ander met respect en aandacht
wordt benaderd. 
▶De ambassadeur verzorgt de aanvragen voor Stichting
Leergeld, Jeugdfonds Sport & Cultuur, de kledingbank en
speelgoedbank.
▶De ambassadeur wijst ouders op mogelijkheden om het in-
komen aan te vullen of een beroep te doen op hulp. Waar no-
dig wordt doorverwezen naar de wijkpleinen of andere hulp-
verlening.

Bij interesse of vragen kunt u contact opnemen met:
Jill Franken – Welzijn Divers – j.franken@divers.nl  of tele-
foon 06 - 5186 6539



Tekst: Nicole Pakker
Foto's: Nicole Pakker, Johannes Lijzen, 
            Alfred Heeroma

Groen en Spelen
De herfst is nu echt begonnen, regen, wind en een stuk frisser na een lange, droge hete zomer. Herfstkleuren geven de straten
en pleinen in Boschveld een ander gezicht. Jassen zijn weer nodig als we naar buiten gaan voor een boodschap, een ommetje,
de hond uitlaten of om te spelen. De werkgroep Groen en Spelen van de wijkraad / OBB heeft de afgelopen weken flink haar best
gedaan voor het behoud van bomen in Boschveld, de aanplant van nieuwe bomen en struiken en bijvoorbeeld ook voor het te-
rugleggen van de mozaïektegels van de 'oude' Boschveldschool in onze wijk. Ook proberen we samen met de gemeente de
voorzieningen voor honden te verbeteren en mogelijke overlast te verminderen.

Bestaande bomen
◈ Groene kaart Bomenbeleidsplan
We zijn al sinds juli, na diverse keren navragen, nog steeds in
afwachting van reacties van de gemeente op onze aanvullingen
waarom bepaalde bomen volgens ons toch echt op de zoge-
naamde Groene kaart bij het Bomenbeleidsplan horen te ko-
men. Die bomen zullen in de toekomst beter beschermd wor-
den, bijvoorbeeld tegen eventuele kap bij bouwplannen. In sep-
tember zou de ambtenaar de kaart aan het college van B en W
voorleggen, maar ook daarover hebben we tot op heden geen
antwoord gekregen, helaas.

◈ Kapvergunning acht bomen Paardskerkhofweg
De afgelopen twee maanden hebben we ons intensief bezigge-
houden met de kapvergunning voor vijf bomen langs het oude
goederenspoorlijntje achter de Paardskerkhofweg en drie bo-
men achter de flats aan de Copernicuslaan, vanwege de nieuw-
bouw van woningen en de aanleg van riolering voor het Hart
van Boschveld. Omdat we vonden dat voor het bouwplan niet
alle bomen hoeven te verdwijnen en ook de tekening bij de kap-
vergunning erg onduidelijk was, hebben we bezwaar gemaakt
tegen de kapvergunning. Intussen is er een bemiddelingsge-
sprek geweest, zijn we het eens geworden over welke bomen
wel en welke niet kunnen blijven staan en is ons bezwaar inge-
trokken. Van de negen bomen langs het oude spoorlijntje blij-
ven er nu toch vijf staan in plaats van maar drie, wat de ge-
meente eerst wilde. Over de bomen, de inrichting achter de
flats en de Copernicustuin komt nog een apart gesprek met
aanwonenden en de wijkraad.

◈ Vlek 3 (het gebied rond de kerk en de 'oude' Boschveld-
school)

Samen met de Stichting Boom en Bosch hebben we een stevig
gesprek gehad met de ontwerpers van de gemeente over de
bestaande bomen in Vlek 3 en de manier waarop de gemeente
in het algemeen omgaat met bomen en groen bij nieuwbouw-
plannen. We willen dat zoveel mogelijk bomen blijven staan en
beschermd worden tijdens de bouw. We hebben gereageerd op
een rapport van de gemeente over onder andere bomen aan de
Celsiusstraat en de Edisonstraat, waar volgens ons teveel of te
snel gekapt wordt en te weinig voor terugkomt.

Nieuwe bomen en struiken
◈ Inboetronde
Op 28 september hebben we de ronde met de groenbeheerder
van de gemeente gedaan. Het was fijn dat we van een aantal
bewoners vooraf tips kregen dat er ergens bomen of struiken
aangeplant of vervangen moeten worden (bijvoorbeeld aan de
Buys Ballotweg en Concordialaan). We hebben bij de ronde
ook meteen gecheckt of de afspraken van vorig jaar waren na-
gekomen en of aanplant van toen is aangeslagen. Voor diverse
plekken in de wijk heeft de gemeente nieuwe struiken en ook
enkele bomen op de bestellijst gezet.

Ook hebben we plekken aangewezen waar gebouwd wordt en
waar beplanting kapot gemaakt is zoals aan de Van Musschen-
broekstraat en de Paardskerkhofweg. De gemeente moet er-
voor zorgen dat na het bouwen en renoveren alle beplanting
weer netjes hersteld wordt door de aannemers.

◈ Groene Hart en park Copernicuslaan
Eind augustus hebben we een aangepast ontwerp voor het
park 'Het Groene Hart' gekregen en een gedetailleerde teke-
ning voor een klein deel dat grenst aan de Boschveldtuin en de
nieuwbouw, dat de gemeente als eerste wil gaan aanleggen.
Helaas zijn daarin maar weinig ideeën en reacties van wijkbe-
woners op de eerste schets verwerkt. We hebben de ontwerper
onze zorg hierover doorgegeven en nogmaals alle reacties on-
der de aandacht gebracht. Hopelijk leidt dit tot aanpassingen en
uitwerking in de rest van de tekeningen.

Hondenvoorzieningen
In de vorige Buurtkrant en in het Boschveldoverleg heeft Hans
Teeuwen van de gemeente informatie gegeven over het beleid
van de gemeente en de voorzieningen voor honden. Ter aan-
vulling zetten we voor u nog op een rijtje welke hondenuitren-
velden en -uitlaatstroken er nu in Boschveld zijn.
Uitrenvelden:
1. Hoek Veemarktweg / Parallelweg
2. In groenstrook Oude Vlijmenseweg / Röntgenstraat
3. Hoek Parallelweg / Paardskerkhofweg

Uitlaatstroken (een strook van 1,5 m uit het trottoir):
1. In groenstrook Oude Vlijmenseweg
2. Langs Simon Stevinweg / Oude Vlijmenseweg bij Westerpark
3. Langs grasveld aan de Copernicuslaan bij het winkelcentrum

(niet meer afgeschermd, zie foto).

Op deze zes plekken ruimt de gemeente regelmatig op met een
poepzuiger. Op alle andere plekken in de wijk dienen honden-
bezitters poep met een zakje zelf op te ruimen. Op uitrenvelden
mogen honden loslopen, in stroken en elders in de wijk moeten
honden aangelijnd zijn.

In het Boschveldoverleg is afgesproken dat Hans Teeuwen
ideeën voor extra uitrenvelden (bijvoorbeeld in het Westerpark
en op de hoek tegenover De Westhoek) intern verder gaat uit-
werken met de ontwerper en communicatie. Samen met Jasper
Maas van de gemeente gaat hij naar het herschikken van afval-
bakken kijken met enkele wijkbewoners.
Meer ideeën zijn welkom bij info@obboschveld.nl of 
openbareruimte@s-hertogenbosch.nl

Edisonstraat 28    
☎ 073 -623 3195       E-mail: info@obboschveld.nl
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Situatie na kap bomen (inzet is situatie voor de kap)

Hondenuitlaatroute



Tekst: Jeanne van der kallen
Foto: Olaf Smit

Plotseling wordt het dan toch herfst, ook in de Boschveldtuin. Hier en daar zie je al pad-
denstoelen en bladeren beginnen te verkleuren en te vallen. Het is goed om het afgeval-
len blad te laten liggen, want afgedekt gaat het bodemleven rustig verder met het voed-
zaam houden en maken van de grond.

Het is nu ook de tijd om zaden te verzamelen, het gras nog
eens goed te beluchten en de bessenstruiken te snoeien.
De Boschveldtuin heeft veel soorten bessen, rode aalbessen,
blauwe bessen, Josta bessen en kruisbessen. Bij bessenstrui-
ken probeer je licht en lucht in de struik te krijgen door de oud-
ste, binnenste takken zo laag mogelijk weg te knippen.
Knip de gesnoeide takken klein en verdeel ook die over de
grond, zo'n laagje voedt de aarde en houdt ook onkruid tegen.
Bemest de struik nog met hout-as , dan heb je volgend jaar een
rijke oogst.

Vrijdag 21 september was het Burendag in de Boschveldtuin.
Oude buren, nieuwe buren, aanstaande buren, jong en oud,
leerkrachten van school, mensen van de Copernikkel, het was
ontzettend gezellig. De BBS zorgde voor koffie en thee en de
keuken mocht gebruikt worden om de soep op te warmen. Het
buffet werd steeds voller, want ieder had iets lekkers meegeno-
men en we hebben heerlijk gesmuld.
Er werd ook nog heel wat werk verzet, houtsnippers werden
verdeeld en een redelijk groot stuk van de beukenhaag is in-

middels opgeschoond.
Het gewicht raden van de grote pompoen was best moeilijk
(12,3 kg). Robbert, Jacqueline en Nicole waren er het dichtst bij
en gingen naar huis met de eerste, tweede en derde prijs.
Door een optreden van het Boschveldkoor en prachtige muziek
van de Boschveldband werd het een Burendag om nooit te ver-
geten.
We hadden ontzettend geluk met het weer, het was even droog
en het zonnetje scheen. Helaas moesten we om 18.30 uur snel
opruimen, want een donkere regenwolk dreigde; even napraten
en nog wat drinken was er jammer genoeg niet bij. Wel kregen
we nog een dubbele regenboog cadeau.
foto: Olaf Smit

Mocht je meer willen weten over de Boschveldtuin, neem con-
tact op via email info@boschveldtuin.nl of ga naar de websi-
te www.boschveldtuin.nl of kom op vrijdagmiddag even aanwip-
pen. Tussen 15.00 en 17.00 uur zijn er altijd mensen op de tuin,
rond 16.00 kan je ook gezellig aanschuiven voor een kopje kof-
fie of thee.

  Edisonstraat 28                   
  ☎ 073 -623 3195         E-mail: info@obboschveld.nl
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Proper Jetje komt woensdag 31 oktober
bij Boschveld Boent! 

Op woensdag 31 oktober is er weer Boschveld Boent en komt Proper Jetje
langs (dit was eerder voor 3 oktober aangekondigd). Met vrijwilligers die de
schoolkinderen begeleiden wordt zwerfvuil verzameld en maken we zo de wijk
weer schoon. Voor de kinderen die meedoen is er een beloning. Ook komt er
die dag een kraakwagen op een centrale plaats om éénmalig grofvuil mee te
nemen (alléén daar; illegale stort kan u veel geld kosten). Let op de verdere
aankondigingen in de wijk en bij de BBS! Er hebben zich een aantal vrijwilligers
gemeld, maar we zoeken nog meer mannen en vrouwen die deze middag circa
twee uur willen helpen. Laat even een berichtje achter via info@obboschveld.nl
of op de voicemail van 073 - 623 3195, dan nemen we contact op.
Zo wordt Boschveld steeds mooier!
Tekst: Johannes Lijzen;  Foto: Karin Claassen

Burendag in de Boschveltuin met muziek

Proper Jetje komt weer naar Boschveld



	Huisartsenzorg		
	Verloskunde
	Fysiotherapie
	Logopedie
	Psychologische	hulp

Handfysiotherapie
Reisvaccinaties
Orthopedagogiek

Handfysiotherapie
GGD	jeugdspreekuur	0-12	jaar
Samen	gezond	spreekuur

Diëtiste

Op werkdagen open van 8.00 - 17.00

JBZ	bloedprikdienst	
donderdagochtend
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Denkend aan Boschveld
Toen in 1872 de vestingwet werd afgeschaft, werd er voor het eerst ook buiten de stadsmuren gebouwd. Eerst aan de kant van de
Muntel, later ook aan de kant van Boschveld. Het betrof hier voornamelijk industrie. Zo begon Grasso hier in 1913 en de Veemarkt
in 1931. In 1937 werd door de gemeente een stuk grond aan de 'Engelenscheweg' in het geheim verkocht aan het Franse banden-
bedrijf Michelin. Het bedrijf begon in 1938 met de bouw die in 1940 klaar was. Net op dat moment brak de Tweede Wereldoorlog
uit en werd het bedrijf door de Duitsers bezet. Het Duitse bedrijf Continental ging hier toen gasmaskers maken.
Na de oorlog was de bebouwing zwaar beschadigd en werd het tijdelijk gebruikt door de Engelsen om militair materiaal op te
slaan. Op 24 juni 1947 opende Michelin uiteindelijk toch de bandenfabriek. Er werden banden voor fietsen, auto's en vrachtauto's
geproduceerd. De mensen die bij de fabriek werkten kwamen veelal niet uit de stad, terwijl het gemeentebestuur juist had gehoopt
dat het zou bijdragen aan de vermindering van de werkloosheid in de stad. Vele bussen brachten de medewerkers 's morgens
naar de fabriek.
De fabriek was wel één van de grootste werkgevers in de stad. De productie ging door tot 1994, toen de fabriek werd gesloten.
Hoewel de meeste productiemedewerkers Nederlanders waren, werden de hogere functies bekleed door Fransen. De kinderen
van die medewerkers gingen naar een Franse School, gevestigd in de Fahrenheitstraat 19 van 1950 tot 1970. Het ging om één
klas. De tuin diende als speelplek. Het ging om een basisschool. Later gingen ook steeds meer medewerkers in Boschveld wonen
en wellicht zijn er nog steeds bewoners die een herinnering hebben aan de Michelinfabriek. 

In 1996 werd begonnen met
de sloop van de fabriek, al-
leen de karakteristieke water-
toren bleef tot 2008 staan. Er
was nog geprobeerd deze op
een monumentenlijst te krij-
gen, maar dat is niet gelukt.

Al jaren ligt het terrein aan de
voormalige Oude Vlijmense-
weg 208 braak. Een gedeelte
wordt als busremise gebruikt,
de rest als overloopterrein
voor parkeren bij de Bra-
banthallen. 
Nu lijkt er een nieuwe be-
stemming te komen. De
WeenerXL wil hier naartoe
verhuizen. Er worden al ge-
tallen genoemd van 1000 be-
zoekers per dag. Ik ben be-
nieuwd of dat goed gaat.
Veel verkeer en waar moet
iedereen parkeren? Volgens
mij is er ook weinig overleg
met de bewoners geweest.

Het zal mij benieuwen of
WeenerXL ooit zo'n status
zal bereiken als Michelin
had. Tijden en mensen ver-
anderen, maar wat zal men
over 40 jaar schrijven?

De Denker
 (bronnen BHIC en stadsar-
chief)

Openings
tijden:

Maandag:					
10.00	-	20.00
Dinsdag:									
10.00	-	20.00
Woensdag			
10.00	-	20.00
Donderdag			
10.00	-	20.00
Vrijdag											
10.00	-	21.00
Zaterdag							
10.00	-	20.00
Zondag											
11.00	-	20.00



Artrose en fysiotherapie
(advertorial)

Artrose is één van de meest voorkomende aandoeningen in
ons land. In 2016 waren er in ons land naar schatting 1,2 mil-
joen mensen met artrose. In de meeste gevallen is er sprake
van klachten in de knieën, heupen, handen en / of voeten. Maar
artrose kan voorkomen in alle gewichten van het lichaam.

In plaats van artrose wordt vaak gesproken over slijtage of ver-
oudering. Daarbij wordt vaak gedacht aan mensen met een ho-
gere leeftijd. Echter komt artrose ook regelmatig voor bij jonge-
re mensen. Er zijn dan ook verschillende oorzaken voor het ont-
staan van artrose bekend. Erfelijkheid, gewrichtsontstekingen,
botbreuken, blessures, zware belasting kunnen allen uiteindelijk
leiden tot artrose. Wanneer er artrose optreedt, vinden er een
aantal veranderingen plaats in het gewricht. Eén van de belang-
rijkste kenmerken is het verdwijnen van het kraakbeen. Hier-
door wordt er minder gewrichtssmeer aangemaakt waardoor
bewegen lastiger wordt. Ook kan de vorm van het gewricht ver-
anderen doordat er extra bot wordt gevormd. Daarnaast zie je
dat het kapsel, de banden en de spieren rondom het gewricht
pijnlijk en stijver worden en daardoor de functie van het ge-
wricht veranderen.

Door deze veranderingen krijgen mensen pijn en/of stijfheid tij-
dens het bewegen. Het is niet altijd zo dat mensen met meer
artrose ook meer klachten hebben. Dit is enerzijds afhankelijk
van het activiteitenniveau en anderzijds heeft ook de conditie
invloed op het hebben van klachten. Met name spierkracht
heeft een enorme invloed op het niveau van bewegen. Daar-
naast is het zaak de flexibiliteit zo goed mogelijk te behouden in
het gewricht.

De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar de optimale
behandeling van artrose klachten. Waar mensen vroeger nog
werd geadviseerd te rusten, is het inmiddels algemeen bekend
dat juist bewegen er voor zorgt dat het gewricht zo goed moge-
lijk geconserveerd blijft. Onderzoek heeft aangetoond dat fysio-
therapeutische begeleiding bij artrose effectief is. Fysiotherapie
kan u helpen de spierkracht te optimaliseren rondom het aan-
gedane gewricht. Dit kan met specifieke oefeningen, maar ook

door samen te kijken naar welke vorm van bewegen het beste
is. Ook kan de fysiotherapeut in een aantal gevallen het ge-
wricht mobiliseren zodat het weer soepeler kan bewegen. Dit
gaat in bijna alle gevallen hand in hand met actieve oefeningen.
Door vroegtijdig een juiste behandeling te starten kunnen veel
klachten worden verholpen en wordt de kans op een eventuele
operatie enorm verkleind.

Sinds dit jaar worden 12 behandelingen bij artrose van knie of
heup vergoed  vanuit het basispakket. U heeft dus geen aanvul-
lende verzekering nodig voor vergoeding! 
Fysiotherapie Verloop is al ruim 35 jaar het vertrouwde gezicht
in de wijk Boschveld en heeft in de loop der jaren aanvullende
opleidingen gedaan en is mede daardoor gespecialiseerd in de
behandeling van artrose!  

Bel ons voor informatie of het ma-
ken van een afspraak! Telefoon-
nummer 073 - 6210 356.
www.fysioverloop.nl 

                        Parallelweg wordt nu snel aangepakt

Binnenkort wordt op initiatief van
Bewonersvereniging Veemarkt-
kwartier het noordelijke deel van
de Parallelweg opnieuw inge-
richt. Vanaf het punt na de hoofd-
ingang van de Grassofabriek en
de inrit van de Kunstacademie
AKV / Sint Joost zal de rijstrook
versmald worden door naast het
oostelijke fietspad een strook
met parkeerplaatsen aan te leg-
gen en plantenbakken te plaat-
sen. In de plantenbakken komen
meerstammige heesters en ste-
vig groen om de straat snel een
groene aanblik te geven. Daar-
mee wordt voor automobilisten
die vanaf de Nelson Mandela-
weg de Parallelweg op komen rij-
den meteen duidelijk dat ze daar
rechtsaf een woonwijk inrijden en
dat die weg doodloopt. Zo wor-
den twee vliegen in een klap ge-
slagen: de straat wordt veiliger
omdat er geen auto’s meer on-
verrichter zake inrijden, en het
parkeerprobleem in de buurt
wordt een flink stuk opgelost. 
De afzetting aan het einde wordt
ook flink vergroend met planten-
bakken. Het asfalt blijft intact tot-
dat duidelijk is hoe het EKP-terrein
zal worden ingevuld. Met de bewonersvereniging is afgespro-
ken dat het nieuwe groen door de buurt zelf bijgehouden gaat
worden. Een leuke uitdaging.

Tegelijkertijd met deze maatregelen worden ook de twee keer-
vakken in de Koestraat opnieuw gemarkeerd, opdat die niet
meer als parkeerplaats gebruikt zullen worden. Dit voor de vei-
ligheid in deze kinderrijke straat.
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Tekst en impressie: 
Miesjel van Gerwen

Impressie van hoe Parallelweg er na herinrichting uit komt te zien


